
 
 
FURBISH DUTCH 
ee bevestigend 
koh-koh nog eens 
koh en 
koh-koh nog één 
oh-too-mah vragen 
bay-bee baby 
boo-dah slecht 
boh zijn 
ee-kah mooi 
dah groot 
dah-boo nee nee! / echt niet! 
dah-ee-tah ja ja! 
bye-bye doei 
boo-tay veranderen 
ay-loh-may-lah wolk 
tay vergelijkend 
toh af 
noh-lah dans(en) 
ay-koo diamant 
ay-way duizelig 
doo-dah doen 
toh-dye klaar 
nah-bah omlaag/neer 
way-loo droom 
dee-doh gast 
kah-tay gezicht 
ah-tah eten (geven) 
oo-tah-toh-toh eindelijk 
noo-lah vriend 
oo-loo vol 
doo-ay pret/leuk 
doo-loo raar/grappig 
doo-ay-loo-lah spelletje 
dah-way heel knap 
bye-bye doei / ga weg! 
ee-day goed / lekker 
dah-ay-loh-oo-tye goeiemorgen 
dah-ay-loh-nah-bah welterusten 
noo-loo blij 
ah-mah hebben 
koo-doh gezondheid / gezond 
ah-noo help(en) 



woo-bye verstoppen 
oo-tah hoog 
doo? hmm? 
lay-lah (t)huis 
may-lah knuffel(en) 
doo? huh? 
ay-tay honger/eten 
doo waarom / vragend 
koo-wah eiland 
loo-loo grapje 
may-tah kusje / kussen 
tee leven, natuur, levende dingen 
ay-loh licht 
ay lichtheid 
toh-loo leuk / lekker / mooi vinden 
tay zoals, net als 
ay-ay-lee-koo luisteren 
dee klein 
boh-dah leven 
tee-loh blok 
ay-ay kijken 
may-may houden van 
kah mij / ik 
kah van mij / mijn / ik zelf 
moo-lah geld 
moh-moh monster 
koh-koh meer 
koo-dah berg 
ee-kah-lee-koo muziek 
boo nee, negatief, slecht, stop 
boo nee 
dah-boo neeee! 
bah-boo lawaai 
nee-way nu 
oh oh 
oh-kay oké 
oh-kah-tee oh jeetje! 
oo-bah hou op 
dah-noh-lah feestje 
bye-way weg / pad 
ah-may aaien 
loo-lay spelen 
loo spelen, grapje, humor 
doo-moh alsjeblieft 
wah-wee-tee regen(en) 
boo-koo rocken 



boo-noo-loo verdriet(ig) 
dah-boh-bay bang 
ee-wah zee 
koo-bah schudden 
wee-tee zingen 
way-loh slapen 
dee klein 
doh zo 
wah-tee liedje 
lee-koo geluid 
oo-boh staan 
wee-loo verhaaltje 
dah-ay-loh zon 
nee-may zoet / lief! 
noo-noo praten 
wee-tah vertellen 
doh-kah bedanken 
dah-kah-oo-nye dank je! 
way denken/hoofd 
nee-tye kietelen 
toh-toh tijd 
boh zijn 
ah aanraken, vasthouden 
tay-boo-koo moeilijk 
tee-tah boom 
tee-wee-lah schitteren 
uh-oh uh-oh 
oo-kah oom 
oo-tye op/(om)hoog 
oo omhoog, boven, hoog 
mee-mee erg 
doo-oo-tye? alles oké? 
wah-tah water 
wah water / regen(en) 
doo? wat? / wanneer? 
oo-nye-doo? waar ben je? 
doo? waar? 
way-lah knap / verstandig 
way-nah wonder 
boh-bay ongerust 
yay ja! 
wah! yes! 
doo? ja? 
ee-tay ja 
oo-nye jij / je 



 


